
1 Universidade de Sorocaba, Medicina Veterinária, Sorocaba-São Paulo, ana.gabriela1022@gmail.com  
2 Universidade de Sorocaba, Enfermagem, Sorocaba-São Paulo, miriam.silveira@prof.uniso.br  

  

 

  

       
   

  

PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO DO ESCOLAR: PRÁTICAS 

EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DA GIARDÍASE  

  
SILVA, Ana Gabriela1  

Discente do Curso de Medicina Veterinária  
SILVEIRA, Miriam Sanches do Nascimento2  

Docente do Curso de Enfermagem  
RESUMO  

O ensino da prevenção de parasitoses nas escolas é de grande relevância, já que através da 
educação é possível que os alunos adquiram conhecimentos relevantes em relação a esta 
temática e sejam capazes de prevenir determinadas doenças. A ocorrência de parasitoses 
intestinais na idade infantil, especialmente na idade escolar, consiste em um fator agravante 
da subnutrição podendo levar à morbidade nutricional, geralmente acompanhada da diarreia 
crônica e desnutrição, comprometendo, como consequência, o desenvolvimento físico e 
intelectual, particularmente das faixas etárias mais jovens da população e, apesar da 
giardíase não ser uma doença de notificação compulsória, medidas de controle devem ser 
tomadas. O propósito deste estudo foi levar à comunidade informações básicas sobre saúde 
e higiene pessoal e coletiva com atenção especial à giardíase, alcançando todas as suas 
perspectivas a nível social. Realizaram-se atividades em parceria com a Universidade de 
Sorocaba e a creche municipal CEI 69 Prof.ª Esther Bueno de Camargo Nascimento, 
localizada no Jardim Ipiranga - Sorocaba, onde, através do desenvolvimento de um banner, 
panfletos elucidativos, cadernetas individuais contendo as atividades feitas pelos alunos, 
utilização de um adereço com o formato de giárdia para uso em todas as execuções, 
questionário de pesquisa de saúde na creche e diário de campo com todas as fotos e 
atividades, planejou-se e concluiu-se todo o cronograma instituído. Esse projeto de 
extensão, de forma geral, foi de grande satisfação aos participantes: a cada atividade, eles 
conseguiram atingir um número maior de pessoas interessadas, que geravam uma 
discussão rica de dúvidas e esclarecimentos. Considerando a faixa etária e a frequência dos 
encontros, as atividades realizadas com os alunos da creche foram surpreendentes, pois 
eles de fato lembravam do tema do projeto, do ciclo da giárdia e das atividades anteriores. 
Por meio do projeto, levou-se informação para a comunidade e, a partir da aprendizagem em 
conjunto, com muito estudo e vivência com as pessoas envolvidas, enriqueceu-se ainda 
mais a experiência.   
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